
Dagens program

13.00 Forskellige syn på dyrevelfærd v. Jan Tind Sørensen, AU

Økologiske forbrugere og producenters syn på 
dyrevelfærd v. Iben Christiansen, Økologisk Landsforening

Sådan får man fjerkræ til at anvende udearealet 
maksimalt v. Toke M. Schou, Jette S. Petersen og Niels Finn Johansen, SEGES

Dyrevelfærd i praksis v. Lars Hedegaard, Gothenborg

15.00 Kaffe

15.30 Oplæg til gruppearbejde og diskussioner i grupper

16.30 Opsamling i plenum

17.00 Tak for i dag 



De økologiske principper

Retfærdighedsprincippet iflg. Ifoam: dyr skal tilbydes forhold og livsmuligheder, der er i overensstemmelse med deres fysiologi, 
naturlige adfærd og trivsel.

Den økologiske landmand bør således stræbe efter at tilgodese dyrenes adfærdsmæssige behov i naturlige omgivelser, samtidig med 
at vedkommende har ansvaret for at værne dyrene mod oplevelser af smerte og frygt, som for eksempel et sygdomsforløb kan være
forbundet med.



Hvorfor mere dyrevelfærd i økologien?

Giver det ikke sig selv, når blot man følger det økologiske regelsæt?

Reglerne er jo lavet ud fra de økologiske principper?

Og branchekoden?

Jo, men reglerne siger mest om rammerne omkring dyrene og ikke så meget om, hvordan dyrene 
har det i de rammer. 

Vurdering af dyrevelfærd er i udbredt grad baseret på negative måleparametre (ex. fjerpilning, sår 
og skader) – fravær af smerte og lidelse

Dyrevelfærd bør være mere end det.

Fokus på indsatser i staldene, som på sigt kan generere positive velfærdsmål.



Projekt dyrevelfjer

Projektets formål er at indsamle, afprøve og udbrede løsninger til 
fremtidige forbedringer af dyrevelfærden i økologiske æg- og 
fjerkræbesætninger. 

Involvering af landmænd og diskussion af definition på dyrevelfærd: 

• Spørgeskema, interviews af producenter og forbrugere.

• Fællesdag med workshop på tværs af produktionsgrene

• Besøg på ejendommene – ideindsamling, udviklingsaktiviteter, 
genbesøg med evaluering af tiltag (tidsforbrug, økonomi, 
effekt)

Kommunikation og ideflytning

• Katalog med casebeskrivelser

• Temadag med workshop

• Hjemmeside

• Artikler



Online spørgeskema
”I love øko”
Marts 2019

• 360 besvarelser

• 85% kvinder, 15% mænd

• Svar fra hele landet



Online spørgeskema
”I love øko”
Marts 2019

Hvis du tænker 
specifikt på 
økologiske 
æglæggende høns, 
hvad forbinder du så 
med "god 
dyrevelfærd" i den 
forbindelse?

Udendørs arealer så hønen kan skrabe i jorden og få sollys. 

Ikke for store flokke. En pind at sove på og en redekasse at 

lægge sine æg i.

De får ikke antibiotika, men urtemedicin, hvis det er vigtigt 

de overlever. I naturen vil de syge og svage dyr jo dø….. 

De går udenfor, og får økologisk foder. Og der er træer i 

hønsegården

Økologi er ikke nødvendigvis “god dyrevelfærd”. Økologiske 

høns er bare dem som har det mindst dårligt. Og derfor har 

vi selv høns i haven



Online spørgeskema
”I love øko”
Marts 2019

Hvis du tænker 
specifikt på 
økologiske 
slagtekyllinger, hvad 
forbinder du så med 
"god dyrevelfærd"

i den forbindelse?

Kyllinger, der har det godt, har en naturlig tilvækst, har plads 

og får dagslys og kan komme udenfor. Bliver ikke proppet med 

antibiotika, har kort transporttid og bliver aflivet på ordentlig vis.

Så vidt jeg ved kan kyllingerne starte livet under temmelig 

miserable forhold, og det håber jeg vi snart får rettet op på. 

Derudover har jeg set spændende projekter med mekaniske 

rugemødre.

Jeg så gerne at man kommer væk fra industri "racerne" og 

tilbage til noget mere oprindeligt (trods længere opvækst). 

Plads og mulighed for så naturligt et liv som muligt, betyder 

noget for dyret og dermed for mig



Producenter
Online spørgeskema

Marts 2019

34 besvarelser

• 37 % < 500 høner

• 31% > 500 høner

• 9% < 3000 slagtet/år

• 6% > 3000 slagtet/år

Svar fra hele landet

Hvilken type produktion er der på ejendommen? (sæt et eller flere krydser)



Producenter
Online spørgeskema

Marts 2019



Eksempler på god dyrevelfærd hos producenter

RAMMERNE

• Små flokke

• Attraktive udearealer (høns blandt frugttræer/bærbuske)

• Mere plads end krævet

• Adgang til grønt græs

MANAGEMENT

• Hyppigt foldskifte

• Racevalg – naturlig adfærd

• Faste og kendte rutiner

• Lang levetid



Eksempler på god dyrevelfærd hos producenter

DYRENE 

• Høns der udviser naturlig adfærd 

• Høns, der bruger udearealet godt

• Fuldfjerede høns

• Ingen høns, der hakker på hinanden

• God ægydelse med pæne æg



Producenter
Online spørgeskema

Marts 2019

Et eksempel på god 
dyrevelfærd på din 
ejendom?

Høns der går frit (ikke slagtekyllinger) og selv finder hjem, 

når det bliver mørkt.

Slagtekyllinger der går i lille frugtplantage med ly med halm

For os er god dyrevelfærd,

* at kyllingerne har adgang til grønt græs så tidligt som 

muligt i deres levetid.

* at de vokser op i små hold med god plads

God dyrevelfærd behøver ikke kun handle om hvor mange 

fjer en høne har - hun kan godt have det perfekt selvom 

hun mangler fjer - hun yder jo meget.



Toke



Workshop

Naturlighed med ansvar er samlingspunktet for den definition på dyrevelfærd, som de 
økologiske producenter og forbrugere giver udtryk for og prioriterer. 

Med udgangspunkt i de praktiske forhold i de produktioner I kender til; 

• Find en referent i jeres gruppe

• Diskuter hvordan det naturlighedsbegrebet er/kan komme til udtryk i praktiske indsatser i 
økologisk æg- og slagtekyllingeproduktion

• Prioritér jeres punkter: Hvilke områder er vigtigst at arbejde med – og hvorfor?

• Tag jeres konklusioner med tilbage til kælderen, vi mødes igen 16.30 



Workshop – opsamling fra grupper
• Frihed – kyllingerne kan selv vælge om inde eller ude

• Placering kan gøre ressourcerne mere attraktive

• Racevalg og alder

• Foder om vinteren – grovfoder – næbbet i jorden

• Målrettet forbrugerinformation – merpris

• Økologiplus/Løft – mere interessante slagtestalde, noget dyrene kan søge op på/ind under – adskille 
sovende fra vågne (kyllingemødre)

• Forældredyrene skal være økologiske – er de mindre stressede?

• Genotyper – mere fleksibel mulighed for at importere æg fra udlandet, som er mere egnede til 
økoægproduktion – mere robuste, men kompromis med produktion.

• Indearealet – halmballer hos slagtekyllinger, fodrer med grovfoder på veranda f.x.

• Klima – zoneinddeling varmt i huset, langsomt koldere til ude.

• Rengøring af udeareal/veranda, skifte sand f.eks. 

• Åbning om vinteren hvis vejret er til det(slagt)


